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Na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca  

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) zwanego dalej egib, 

Starosta Drawski, na wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej Usługi Geodezyjne Piotr Bihun, 

ul. Warcisława IV 9E/10 75-400 Szczecinek, zarejestrowanej pod nr Id GK.6640.543.2022 

zawiadamia władających gruntem oznaczonym działką ewidencyjna nr 14, którzy nie są znani i nie 

są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały organowi administracji geodezyjnej  

i kartograficznej. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  
 

W dniu 7 października 2022 roku o godzinie 900 w miejscowości Nowe Laski, gmina Wierzchowo, 

zostaną przeprowadzone na gruncie czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 
oznaczonej w części graficznej numerem geodezyjnym  13, obręb ewidencyjny Nowe Laski, gmina 

Wierzchowo, z działkami sąsiednimi nr 12, 14, 40, 42, przez geodetę Roberta Cieślaka mającego 
uprawnienia zawodowe nr 18482 w zakresie 1 i 2, o których mowa 

w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.). 

 

 

Pouczenie 

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie strony. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu 
granic zgodnie z § 32 ust. 5 rozporządzenia egib. 
Zawiadomieni władający gruntem proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze 
wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic 
działek ewidencyjnych oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku 
usprawiedliwionego niestawiennictwa stron, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 
 

        z upoważnienia Starosty Drawskiego 

                                Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa  

                                     Geodeta Powiatowy   

                                                                                            Starostwa Powiatowego  

      w Drawsku Pomorskim 
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